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  مالرمحن الرحيبسم هللا 
    R هللا وآله وصحبه ومن وااله ، والصالة والسالم على رسول هللا حممد بن عبداحلمد.  

  أمَّا بعد؛
ة هللا سبحانه وتعاىل على املسلمني أن بعث فيهم رسوًال من أنفسهم يتلوا من منَّ  فإنَّ     

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ((: لكتاب واحلكمة، قال هللا تعاىلعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ا َّmَلَقْد َمنَّ ا
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْكْ  ْن َأنُفِسِهْم يـَتـْ َمَة َوِإن  ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ

ْبُل َلِفي َضَالٍل مُِّبنيٍ َكانُوا مِ    .))ن قـَ
هللا |ا  ة اليت امنتَّ هذه املنَّ : "فسريه هلذه اآليةيف ت -رمحه هللا- قال العالمة السعدي     

على عباده، أكرب النعم، بل أصلها، وهي االمتنان عليهم |ذا الرسول الكرمي الذي أنقذهم 
  .]تفسري السعدي[" من الضاللة، وعصمهم به من اهللكةهللا به 

النجوم َأمَنٌة للسماء، «: الالنيب صلى هللا عليه وسلم ق روى مسلٌم يف صحيحه، أنَّ     
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توَعد، وأنا َأمَنٌة ألصحايب، فإذا ذهبُت أتى أصحايب ما 

  .»يوعدون، وأصحايب َأمَنٌة ألميت، فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون
أراد النجاة ، فمن غون دين هللا للناسها من سابقها يبلِّ يأخذ الحقُ  عظيمةٌ  فهذه سلسلةٌ     

قات الذين ساروا على �ج سلفهم الصاحل وال من الفنت فليأخذ العلم والدين من أهله الثِّ 
  .ات الطريقيسلك بنيَّ 

وعلماء نشروا دين هللا  من نعمة هللا على املسلمني يف هذا العصر أن هيأ هلم أئمةً  وإنَّ     
  .-حفظ من بقيحم هللا من مات منهم و ر -ومنهج السلف الصاحل بني الناس 

ى أهل احلق بشىت أنواع البالء من الطعن فيهم ويف لَ تَـ بْ ة هللا يف خلقه أن يُـ لكن سنَّ و     
 خمالفيهم من أهل البدع لِ بَ ه حوهلم والكذب واالفرتاء عليهم من قِ بَ دعو�م ونشر الشُّ 

  .والضالل واجلهل واهلوى
 أمان اجلامي وربيع حممدواأللباين و باز وابن عثيمني  ؛ ابنفكم طُعن يف العلماء األئمة    

  .-والثواب أجزل هللا للجميع األجر- املدخلي وغريهم من العلماء واملشايخ
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 ةٍ من غري حجَّ -ت حوهلم الشبهات واألكاذيب رَ شِ نُ ومن املشايخ الذين ناهلم الطعن و     
 هذه األمور ترَ وملا تكاثَـ  ،-حفظه هللا-اس فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العبَّ  :-وال دليل

َنا هذه الكلمات نصرًة لشيخنا   اً عنه وقبل ذلك نصرًة للمنهجوذبَّ  -حفظه هللا-َكَتبـْ
م مل يتكلموا فيه لشخصه وإ ا ملَّا ردَّ عليهم الشَّيخُ السَّلفيِّ الذي يدعو النَّاس إليه؛ أل�َّ  منَّ

هاُم السَّلفيَّة عندما خالفوا املنه ومتييعه نشروا  ادوا طمس معاملهج السَّلفيَّ وأر وأصابتهم السِّ
من ردَّ عن «: - عليه وسلَّمصلَّى هللا-وقد قال النيب  ،واألقاويلهذه الشبهات واألكاذيب 

، فكيف إذا كان ذلكم ]صحيح اجلامع[» أخيه ردَّ هللا عن وجهه النَّار يوم القيامة عرض
من كبار طلبة العلم  حداً واالشَّخص الذي نريد ردَّ الشُّبه املثارة حوله وحول دعوته هو 

  !!؟وأثنوا عليه زكوهاألكابر و  الذين درسوا على العلماء
وهو يـُْعَتَرب «: -رمحه هللا–فمن ذلكم قول الشَّيخ العالمة املَُحدِّث محَّاد األنصاري     

 يدِة مع امتيازه مبعلومات جيِّدةعندنا من أفضل تالمذتنا سريًة وسلوكاً، إضافًة إىل ُحسِن العق
  .»يف ختصُِّصه

نزار / فإنَّ األخ«: -حفظه هللا-وقول الشَّيخ العالمة املَُحدِّث ربيع بن هادي املدخلي    
هاشم عبَّاس السُّوداين اجلنسيَّة من خرية من خرََّجتهم اجلامعُة اإلسالمية ديناً وُخلقًا وعقيدًة 

 ألوصي نفسي وإياه وال أزكي على هللا أحًدا وإين -وهللا حسيبه-ومنهجاً أحسبه كذلك 
بتقوى هللا والثَّبات على الكتاِب والسُّنة ومنهج السلف الصاحل والدعوة إىل ذلك َوفََّق هللا 

  .»اجلميَع لذلك
فإنَّين أعرُف «: -رمحه هللا–وقول الشيخ العالمة املَُحدِّث صفي الرمحن املباركفوري     

األخ نزار هاشم عبَّاس حممَّد صاحل سوداين اجلنسيَّة، واملتخرِّج يف اجلامعة اإلسالميَّة باملدينة 
جٌل صاحلٌ النَّبويَّة، وقد درس عليَّ بعض الكتب وتلقى مينِّ بعض العلوم، وهو فيما أعرف ر 

ٌك بالسُّنَّة النَّبويَّة على طريقِة السَّلف الصاحل، وملتزٌم  مستقيُم السريِة والسلوك متمسِّ
وال أزكي على هللا "بالشَّريعة اإلسالميَّة، مع األخالق الفاضلة، واآلداب احلسنة، هذا 

  ].املنشورةراجع موقع راية السَّلف بالسُّودان للوقوف على بقيَّة التَّزكيات [» "أحداً 
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لديه عدَّة إجازاٍت من هؤالء العلماء الثَّالثة وغريهم، وهذا   -حفظه هللا-كما أن الشَّيخ      
  .كاٍف يف بيان احلقِّ ملن جترَّد قلُبه عن العصبيَّة واهلوى

بالدَّعوة إىل هللا يف السُّودان منذ خترُّجه يف اجلامعة  - حفظه هللا-وقد قام الشَّيُخ •     
هـ وال يزال وR احلمد واملنَّة، عرب الدُّروس واحملاضرات والكتابات ١٤١٧يَّة عام اإلسالم

والفتاوى وغريها سائرًا على �ج األكابر الذين �ل منهم داعياً الشَّباَب للرُّجوع إليهم 
عوات واالرتباط |م وللسَّري على منهج السَّلف الصَّاحل ومتييز الدَّعوة السَّلفيَّة عن بقيَّة الدَّ 

، وقد كان مديرًا ملكتب الدَّعوة جبمعيَّة -حنسبه كذلك وال نزكي على هللا أحداً -احلزبيَّة 
وَأْسَهَم يف تلك الفرتة بشكٍل كبٍري يف توضيح املنهج  -قبل احنرافها-الكتاب والسُّنَّة 

شكاالت الكبرية السَّلفيِّ ومتيُّز الدَّعوة السَّلفيَّة عن غريها من الدَّعوات، وقد كان حيل اإل
إضافًة للدُّروس واحملاضرات الكثرية اليت -اليت تعرتض الدُّعاة يف كافَّة أقاليم السودان، وكان 

خطيَب مسجد الكتاب والسُّنَّة لعدَّة سنواٍت، وقد كان له الفضل بعد هللا يف   –أقامها
يِّني يف السُّودان كشف عوار اثنني من عتاة املنحرفني الذين لبَّسوا على كثٍري من السَّلف

وخارجه ومها حسني عشيش السُّوري وخمتار بدري السُّوداين حيث ناصحهما وملا مل ُجيِْد 
  .معهما النُّصح قام بعدَّة ردوٍد عليهما

ل ناصَحهم الشَّيُخ عدَّة نصائح وصرب وعندما بدأت اجلمعيُة تركب خطَّ التَّمييع والتبدُّ     
أن يشكروه قام بعُضهم بإشاعة األكاذيب واالفرتاءات حوله، عليهم وبنيَّ هلم، وبدًال من 

: -سابقاً قبل احنرافه-على الرغم من كو�م يعرفونه حقَّ املعرفة ومن ذلكم قول أحدهم 
  ".-أي ليحلها هلم- سجد منشي جنلس مع الشَّيخ نزار إذا عندنا مشكلة يف امل"

 ملا جاء للسُّودان يف إحدى الدَّورات نقًال عن الشَّيخ صاحل السحيمي حفظه هللا-وقوله     
  .»هذا الرجل ال ينام«: -ورأى نشاَط الشَّيخ نزار وقيامه بأمر الدَّورة واملشايخ

ها وتبدُّهلا عن سابق-مجعيَّة الكتاب والسُّنَّة  -حفظه هللا-مث فارق الشَّيُخ       بعد تغريُّ
 علىالشباب ومجيع املدعوين  حاثاً  واستمر يف دعوته السلفية -صحعهدها وعدم قبوهلم للنُّ 

 النقي وترك الكيانات واجلماعات احلزبية واالرتباط بالعلماء السري على املنهج السلفي
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 من خالل) )اهَ عَ سْ وُ  الَ اً إِ سَ فْ نَـ  هللاَ  فُ لِّ كَ يُ  الَ ((فــ -حفظه هللا-السلفيني حبسبما يتيسر له 
 عرب اهلاتف وبريد املوقع وكذا منوإفتاء الشَّباب وغريهم  الدروس واملواعظ والكتابات

 جهود الشيخ نزار الدعوية يف بالدولالستزادة حول  ،خالل موقع راية السَّلف بالسُّودان
 حفظه هللا تعاىل-هاشم العبَّاس من جهود فضيلة الشَّيخ نزار بن (السودان يُراجع مقال 

يخ الش: (والذي كان ردًا على شبهة )بهة الطَّاعنني فيهودان ودحض شالدَّعويَّة يف بالد السُّ 
  !).!ست لديه دروٌس يف املساجد اآلنلي(، و!!)نزار ليست لديه جهوٌد دعويَّة

 يف السودان ملعرفة املنهج السلفيالكثري من الشباب وغريهم  قَ هللا وفَّ  هللا فإنَّ  وحبمد    
 -حفظه هللا-بسبب دعوة الشيخ نزار العباس  واالرتباط بعلمائه بفضل هللا تعاىل أوًال مث

  .اء وكفاه شر احلاقدين واحلاسدينفجزاه هللا خري اجلز 
 وأقوال هٌ بَ وهي شُ  ؛الفرتاءات حول الشيخ نزار ودعوتهه وابَ ر اآلن بعض الشُّ نذكُ و     

 له، لكنيخ حفظه هللا وتزكيات العلماء مكانة الش مَ لِ ها ملن عَ ها عن ردِّ رُ كْ ين ذِ غْ متهافتة يُـ 
 من ال يعرف واقع السودان الدعوي خشية أن تنطلي أقواهلم هذه على بعض املبتدئني أو

  :نني باR وحده وهو ويل التوفيقوحال دعاته نذكر بعضها مع الرد عليها مستعي
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  :الشبهة األوىل
التشكيك يف منهج الشيخ السلفي ووصفه باحلدادية وأنه يسري على 

  :احلداديمنهج خمتار بدري 
  :والرد على هذا الكالم من وجوه    
ج يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ودرس فيها خترَّ  -حفظه هللا-الشيخ  إنَّ : أوالً     

م حنسبه كذلك على �جه خارجها على أكابر العلماء السلفيني وزكوه وأجازوه وهو سائرٌ و 
  .وال نزكيه على هللا

 فما دليلكم على هذه ))نيقِ ادِ صَ  مْ تُ نْ كُ   نْ إِ  مْ كُ انَ رهَ وا بُ اتُ هَ  لْ قُ (( :يقال هلؤالء: ثانياً     
  ؟االفرتاءات

 -مات وحفظ من بقي رحم هللا من- يف العلماء السلفيني  كالمكم هذا فيه طعنٌ : ثالثاً     
 الشيخ العالمةتزكية م ذكر بعض تزكيا�م وسنذكر وقد تقدَّ  -حفظه هللا-الذين زكوا الشيخ 

  .اجلديدة -حفظه هللا-ربيع املدخلي 
سودان وكشف حاله هو الشيخ على خمتار بدري احلدادي يف ال أول من ردَّ  إنَّ  :رابعاً     
وملا وصلت كتابته للعلماء السلفيني يف اململكة العربية ، -حفظه هللا-بن هاشم  نزار

للشيخ  )٢ - ١تار بدري جمازفات خم(اجع ر [روا من خمتار وفكره بناًء عليها حذَّ  لسعوديةا
فكيف ] ري يف موقع راية السلف بالسودانيف خمتار بد العباس وأيضاً فتاوى العلماء نزار

  !؟تقولون إنه يسري على منهجه
من مجاعة أنصار السنة  -حفظه هللا- تحذير الشيخ نزارب ى ذلكبعضهم حيتج عل: تنبيه    

ويلزم من  ! !ذلك بأنه يسري على منهج خمتارجل ومجعية الكتاب والسنة بالسودان ويرميه أل
كالم هؤالء الطعن يف العلماء السلفيني الذين تكلموا يف هذه الكيانات نصحاً لألمة ومنهم 

  .-حفظ هللا اجلميع-الشيخ العالمة ربيع املدخلي والشيخ العالمة عبيد اجلابري 
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 أنه يقول عن الشيخ -حفظه هللا-يخ العالمة ربيع املدخلي ب بعضهم للشسَ نَ : خامساً     
هللا فقد نقل فضيلة الشيخ حممد  وحبمد ،!! على منهج فاحل احلريب احلدادينزار إنه يسري

  :د هذه الفريةعن والده الشيخ العالمة ربيع املدخلي ما يفنِّ  -حفظه هللا-بن ربيع 
  :-حفظه هللا-حممد بن ربيع املدخلي .قال فضيلة الشيخ د    

أخي الكرمي، جواباً على سؤالك خبصوص الشيخ نزار هاشم  ..ة هللالسالم عليكم ورمح«
بسيِّدي الوالد حبضور األخ أمحد الزهراين بل من  -أنا يف املدينة-العباس؛ فقد اتصَّلت 

وملا أخربتُه أنَّ هناك من . جوال األخ أمحد الزهراين، وسألته عن األخ نزار فجدَّد تزكيته
الذي أعرفه أنَّ نزار أفضل من هؤالء يف : (سيدي الوالد، قاليزعم أنَّك تتكلَّم فيه يا 

هذا ما قاله سيِّدي الوالد حبضور األخ أمحد  ).السلفيَّة وسلفي أفضل منهم بألف مرَّة
 » على حممَّد وآله وصحبه أمجعنيوصلَّى هللا.الزهراين كان عنده، وأحببُت أن أخربكم بذلك

  .]هـ١٤٣٥/صفر/١٣: مقطع صويت بتأريخ[
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  )ال يدعو للتوحيد( :قوهلم: الشبهة الثانية
 خري شاهدٍ  -حفظه هللا-واقع دعوة الشيخ نزار إنَّ ف ؛وهذا أيضاً من الكذب واالفرتاء    

 لعلم القائمة على التأصيل العلميللتوحيد وفق طريقة أهل ا على ما يركز عليه من دعوةٍ 
  !!والطيشفه وليس على التهريج والغوغائية والسَّ 

 الدعوة للتوحيد والعقيدة الصحيحةاليت فيها  -حفظه هللا-الشيخ  جهود وأعمالمن ف    
  :والتحذير من الشرك

  :ومن ذلكم ،لكتب العقيدة السلفية من شرحٍ  -حفظه هللا-ما قام به  -١
، وقد -رمحه هللا-شرح رسالة األصول الثالثة للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ) ١(

  .عدة مرات، وكان آخر شرٍح هلا يف سبعٍة وعشرين شريطاً مسجَّالً  شرحها
  .شرح رسالة القواعد األربع للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب) ٢(
  .شرح رسالة األصول الستة للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب) ٣(
  .شرح كتاب التوحيد للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب) ٤(
  .سورة الفاحتة للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهابشرح رسالة فضل ) ٥(
  .ح مسائل اجلاهليَّة للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهابر ش) ٦(
  .شرح كشف الشبهات للشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب) ٧(
  .-رمحه هللا-شرح كتاب جتريد التوحيد للمقريزي ) ٨(
  .شرح كتاب العقيدة الواسطية) ٩(
  .-رمحه هللا-ابن أيب زيد القريواين شرح مقدِّمة ) ١٠(
قدمياً قبل -لعايل عندما كان مدرساً باملعهد دروٌس أقامها الشيخ لطالب املعهد ا) ١١(

  .-احنراف اجلمعية
لدعوة للتوحيد والتحذير مضمو�ا االدروس العامة يف عدَّة مساجد و  عدٌد كبٌري من) ١٢(

  .من الشرك
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  :ومنها الدعويةيف شىت احملافل  )توبةلة ومكمسجَّ (أقوال متفرقة  -٢
شرح  يف مقدمة درس  -حفظه هللا تعاىل وبارك فيه-قال الشيخ نزار بن هاشم العبَّاس  •    

  :كتاب الصيام من عمدة األحكام
 أول علمٍ  تدل اآلية على أنَّ )) كبِ نْ ذَ لِ  رْ فِ غْ تَـ واسْ  هللاُ  الَّ ه إِ لَ إِ  الَ  هُ نَّ أَ  مْ لَ اعْ فَ (( :قال تعاىل«

شرح عام [ »، التوحيد هو عبادة هللا وحده ال شريك لهاملسلم هو التوحيد مهيتعلَّ 
  .]هـ١٤٢٩

 -رمحه هللا-شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب عند شرحه لعبارة  -حفظه هللا-وقال  •    
  ):بعثه هللا بالنذارة عن الشرك والدعوة للتوحيد(
لم هي الدعوة للتوحيد والتحذير من املراد أن أصل أصول دعوة النيب صلى هللا عليه وس«

  .]شرح األصول الثالثة[ »الشرك
  :شرحه على رسالة األربعني النوويةيف  -حفظه هللا- وقال •    

  .حتَ فْ الباب واÔال الذي يُـ : الذريعة؛ )قاعدة سد الذرائع(«
 هذهيعة تسد األبواب املوصلة إىل الشر ... الشرك حرام، الزنا حرام،: معىن القاعدة    

  .احملرمات
مما  ...ى القبور سواء كانت قبة أو غريهاحترمي الشريعة للبناء عل: من أمثلة سد الذرائع    

  .]الشرح القدمي[ »جاء يف سد الذرائع حترمي الغلو يف الصاحلني
 جهة أخرى غري مكة فهذا كفر باRمن اعتقد أنه ُحيج يف «: -حفظه هللا-وقال  •    

  .]١١الدرس-األربعني النوويةشرح [ »العظيم
  :ا تكلم عن مصادر البدععندم -حفظه هللا-وقال  •    

  فمن مصادرها وهي كثرية ؛«
  .بيئات اجلهل -١
 »منها بدع كثرية ال تعد وال حتصىإال وتولدت  ت بأرضٍ ، فإ�ا ما حلَّ العقائد الفاسدة -٢
  .]١٢الدرس-شرح األربعني النووية[
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  :-تعاىلحفظه هللا -وقال  •    
 عة شركية عقدية، وهي بداإلسالم مطلقاً فهذه بدعة حقيقيةفدعاء غري هللا شرك ليس يف «

 ه أن هذا الفعل شرك خيرج عن، أما اجلاهل فإنه يُنبَّ خترج عن دائرة اإلسالم بالعلم واملعرفة
 بعد العلم وعاند ، وإذا أصرَّ R أزلنا عنه الشبهات احلمد R احلمدف، فإن ترك دائرة اإلسالم
 » علماء املسلمني، ويقيم عليه حجة هللاعرفة فإنه خيرج عن دائرة اإلسالموالبصرية وامل

  .]١٢الدرس-شرح األربعني النووية[
يف سياق كالمه عن شيخ اإلسالم حممد بن عبد  -حفظه هللا تعاىل وبارك فيه- قالو  •    

  :ودعوته وكتاباته -رمحه هللا-الوهاب 
ا عاجلت القضايا العمليَّة واإلميانيَّة يف زمٍن انتشرت فيه اجلاهليَّة األوىل، من : وثالثاً « أ�َّ

. فكانت تلك الكتب مالئمًة لذلك العصر ظهور الشركيَّات والوثنيَّات والبدع واخلرافات؛
ظهور هذه ولذلك هي تناسب ما تعايشه األمة اإلسالمية اليوم من خطٍر حييط |ا من 

  .ية والوثنية اليت هللا نسأل أن يهدي أصحا|ا إىل احلق والسنة والصواباملظاهر الشرك
...  

ا تعاجل : سابعاً  الشبهات والتلبيسات اليت حتاك على دين اإلسالم  -أيُّها األحبَّة يف هللا-أ�َّ
وهذا ما حنتاج . وعلى التوحيد والعقيدة بأصول سهلة بسيطة تستمد من الكتاب والسنة

علٍم سهٍل بسيٍط يعاجل القضايا ويوفِّر التأصيل العلمي ملنهج السلف الصاحل،  ؛ إىلإليه اليوم
 -عز وجل-الشرعية اليت منَّ هللا  واملباديءبغري متييٍع، وبغري تضليٍل، وبغري تغيٍري لألصول 

  .]ثالثة األصولح يط األوَّل من شر الشر [ »|ا على أهل اإلسالم
  :-حفظه هللا تعاىل-قال و  •    

مذي ويف غريهذكَ « صلَّى هللا عليه - أنَّ النَّيبَّ : َر ُشرَّاُح احلديث املعروف لديكم وهو يف الرتِّ
نَّ كلوا ممَّا يليكم وال تأكلوا من وسطه فإ(: أشار إىل األكل من أطراف الطَّعام، قال -وسلَّم

  .)الربكة تنزل يف وسط الطَّعام
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؛ ألنَّ الربكة تنزل من أين؟ من فوق )هللا على خلقهعلوُّ (فيه فائدٌة عقديٌَّة أال وهي : فقالوا
  .إىل وسط الطعام

أنَّ الربكة من هللا وليست من أحٍد من اخللق، وهذا يدلُّ على جهل الذين : وفيه أيضاً 
فإذًا الربكة ممَّن؟ من !! هذه بركة فالن وبركة كذا وكذا: يقولون!! الربكة من كلِّ أحد: يقولون

  .]يى جتريد التوحيد املفيد للمقريز التعليق علالشريط األول من [ »ههللا وحده ال شريك ل
  :-حفظه هللا تعاىل-وقال  •    

  :فعلى طالب العلم وطالبته«
ُشْكر هللا وحده أْن َوفَّقهم بفضله وِمنَِّته لطلب العلم النَّافع الذي ال حملَّ له مطلقاً إال ) ١(

  .األصيلة الصَّافيةيف ظالل الدَّعوة السَّلفيَّة ومنابعها 
أنَّ أوجَب ما عليهما حتقيق اإلخالص R يف هذا الطَّلب وحتقيق املنهج ) وهي(أْن يعلم ) ٢(

  :حيمل على حتقيق أمرين العلمي السَّلفي يف حتصيله، والذي
  .فرائض وأركان اإلسالم الواجبة االعتقاديَّة والعمليَّة والقوليَّة• 
  .املبنيَّة على ذلكونوافله وتطوُّعاته • 

، اإلميان قوٌل واعتقاٌد وعملٌ (: سالم عند السَّلف القائلنيوهذا وذاك هو تطبيُق اإلميان واإل
هذه حقيقة العلم النَّافع املثمر لكلِّ نافٍع يف الدُّنيا واآلخرة،  )يزيد بالطَّاعة وينقص باملعصية

  ،».)..االعتقاد والتَّوحيد أوَّالً (: يـَُقالوأساسه وأسُّه علم االعتقاد والتَّوحيد السَّلفي؛ لذا 
  :إىل أن قال    

 معرفة :، لذا كان واجب طالب العلم أوَّالً فساد العقائد وخرا|ا: وأخطر هذه الشُّرور«
 غبشها وجتلية -خيالفها مما- فاسدها وتصحيح الً أوَّ  حيحةالصَّ  ةلفيَّ السَّ  العقيدة

قدمياً وحديثاً  وكتب عقائدهم ةلفيَّ السَّ  علماء الواقع الكدر بالرجوع إىل بسبب هذا
، يـَُقدَُّم هذا العلم على كل علوم الشَّريعة ألنَّه دراسًة وفهمًا وشرحًا علميَّاً إمجاًال وتفصيالً 

حها علماً وعمًال، مثَُّ علم أركان اإلسالم الواجبة   .أساسها وأصلها ومصحِّ
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  .كل القرآن والسُّنَّة ومتون العلم ووسائله  يـَُقدَّم االعتقاد علماً على حفظ: وهنا يقال
واالعتقاد واملنهج السَّلفي متالزمان الينفكَّان، وباالعتقاد الصحيح يـُْفَهم القرآن والسُّنَّة 

َنَع، لكن لِـَما َمرَّ من أسباٍب َحَصَل اجلهُل به بل  ويأيت العمل |ما ألنه منهما أصًال نـََبَع وَأيـْ
د كثريًا من حفظة القرآن اليوَم ال يعرفون عقيدته فيخالفونه العداوة واخلصومة، بل جت

رك والبدع والطَّائفيَّة واجلهل واهلوى واالتِّـجار به   !بالشِّ
َلْيَس اْلِربَّ َأْن : ((تعاىل وأدلَّة هذه النُّقطة الشَّرعيَّة ال تـَُعدُّ وحتصى، يكفنا منها هاهنا قولُه

ْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاmَِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلمَ 
َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل 

َوَأقَاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن  َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَابِ 
وقولُه يف أوَّل )) ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

ُ ال ِإَلَه ِإالَّ َأنَا فَاْعُبْدِين َوَأِقِم : ((-صالة والسالمعليه ال–َوْحِيه وكالمه ملوسى  َّmِإنَِّين َأنَا ا  
  ..فاآليتان تشريان إىل االعتقاد والتَّوحيد أوًَّال كما هو ظاهٌر احلمد R)) الصَّالَة ِلذِْكِري

دق فيوصدق النَّوايا والتَّوجُّهات لنيل العلم والعمل به سبيله ذاك االعتقاد السَّل ؛ ألنَّ الصِّ
معرفة هللا واخلوف والرجاء منه، وهذا ال يكون بعد هللا إال بعلم : مع هللا من أعظم أسبابه
َا َخيَْشى َهللا ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَماءُ : ((االعتقاد، لذا قال تعاىل العلم «: وقال السَّلف)) ِإمنَّ

ِرَساَالِت ِهللا َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحَدًا ِإالَّ الِذيَن يـُبَـلُِّغوَن ((وهذا َوْصُف رسل هللا » اخلشية
  .)]١(التوجيهات السلفية لطالب العلوم الشرعية [ »)) وََكَفى بِاRِ َحِسيَباً هللاَ 

  :-حفظه هللا-وقال  •    
 على كلِّ مسلٍم ومسلمٍة كالتوحيدالعلم منه ما هو واجٌب ضروريٌّ أن  البد أن نعلم«

ولو إمجاًال ليصح اإلسالم والتعبُّد R الواجب من طهارٍة وصالٍة وصوٍم وحجٍّ وزكاٍة  والعقيدة
  .كالشرك والبدع والعصيانومعرفة ضد ذلك  

على حفظ القرآن كامًال أو  - يف حقِّ الذكر واألنثى-وهذا العلم الواجب الضروري يـَُقدَّم 
َواْعُبُدوا اmََّ َوَال : ((القرآن دعا إليه، قال تعاىل جزئيَّاً بعد بلوغ سنِّ التكليف بالبلوغ ألنَّ 
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ُ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ : ((، وقال))ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َّmوألنَّه بعد بلوغه )) فَاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإال ا
حده ال مطالٌب بالقيام بأحكام اإلسالم وأركانه الواجبة بعد حتقيقه توحيد هللا بعبادته و 

، مسؤوٌل عنها عند هللا يوم القيامة -صلى هللا عليه وسلم-شريك هللا ومتابعته للرسول 
فمن قام |ا يـُْرَجى له من هللا الثواب ومن فـَرَّط فيها وترََكها �اوناً ال جحدًا ُخيَْشى عليه من 

  .هللا العقاب
...  

التجويد ليس بعاٍمل وال فاضٍل  ظن الكثريون أنَّ من ليس للقرآن حبافظ أو جمود له بأحكام 
كثرة اجلهل  فأدى ذلك إىل! نه واالستفادة منهيقتدى بعلمه ويرجع إليه بتلقِّي العلم ع

فقد رأينا ورأى غرينا كثريًا ممن ! واجلهال بالشرع ولو كان هؤالء اجلهال حيفظون كتاب هللا
صلى هللا -توحيد رسوله مبتابعته يعتين بالقرآن حفظًا بال علٍم ال يعرفون توحيد هللا بعبادته و 

ينادي غري هللا ممن يعظِّمه من شيوخه وكباره أو يقرُّ ذلك ويسكت إن  -عليه وآله وسلم
رآه من غريه مع جهلهم بأحكام القرآن والسُّنَّة الواجبة كحلق حلاهم وتطويل ثيا|م حتت 

تماعهم للموسيقى واختالطهم وخلوِّهم |نَّ واس الكعبني ومصافحتهم النساء األجانب
وأغانيها احملرمة وكذا ما يسمى باإلنشاد الديين واملديح باملوسيقى وغريها، بل قد يؤدون 

إخل من املخالفات الشرعية، ... ذلك ويقومون به يف وسائل اإلعالم واملناسبات املختلفة
الء تربوا ناهيك عن انتسا|م إىل الطائفيات واحلزبيات والفرق املنحرفة وجتد كثريًا من هؤ 

 -وهو لفظ طائفي فيه نظر-وخترجوا يف بعض مراكز حتفيظ القرآن اليت تسمى باخلالوى 
واليت ال تعتين بتعليم علوم القرآن والسنة وتفسريمها بل يقول بعض شيوخ املراكز والطوائف 

وهذا من عظيم حيلهم ومكرهم ! ال تفسروا القرآن فتصابوا باجلنون: لطال|م وأتباعهم
والناس عن العلم النافع الذي يفسر به القرآن والسنة وبالعلم تنكشف احلقائق  لصرفهم

ويفرق صاحبه حبول هللا بني احلق والباطل وسيعلم حينها خطر ما هو عليه يف تلك اجلهات 
وجهلها وجهل أصحا|ا وشيوخها فينصرف عنها بعيدًا على مركب احلق والعلم حرًَّا متحرِّرًا 

سوم املخالفة لشرع هللا، وهذا ما ال يريده زعماء وشيوخ تلك املراكز من كل القيود والر 
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تفصيٌل مهمٌّ حول طلب املرأة [ »والطوائف ألمور ليست على هللا خبافية وهللا املستعان
  .]للعلم الشرعي

  :-حفظه هللا وبارك فيه ونفع بعلمه-وقال  •    
إباحة املظاهرات والثورات  عبد احلي يف.وقبل الشروع يف بيان خطأ وبطالن فتوى د«

  :على أمرين -لألمهيَّة-وجتويزها أنبِّه حبول هللا تعاىل 
  :األمر األوَّل

صحيح " [كل ابن آدم خطَّاٌء وخري اخلطَّائني التـَّوَّابون: "-صلى هللا عليه وسلم-قال 
  ].الرتغيب

عزَّ وجلَّ دينه  فألجل تصحيح هذه األخطاء وعالجها وبيا�ا وتبديلها إىل اخلري أقام هللا
  .-صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني-وأرسل رسله من لدن نوح إىل خري خلقه حممد 

 Rِإنَّ ((وأعظم هذه األخطاء واالحنرافات واملخالفات على اإلطالق الشرك والكفر با
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  ذَّروا منه أيَّد هللا الرسل بالوحي واملعجزات فحاربوه وح]. ١٣لقمان )) [الشِّ

َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوْا اmَّ ((ودعوا الناس إىل توحيد ر|م تعاىل وتقدَّس 
َلْت * اَلر : ((وقال تعاىل] ٣٦النحل )) [َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوتَ  ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آيَاتُُه مثَُّ ُفصِّ

َفوفَّقهم ]. ١هود [ ))َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ اmََّ ِإنَِّين َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر َوَبِشريٌ *  ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبريٍ 
هللا وَنَصَرهم يف حتقيق هذا األصل العظيم وبقية الشرائع ودعوا إىل العدل ومكارم األخالق 

  .وسائر املروءات، و�وا عن الظلم والفساد وسييء األخالق
-من ذلك اخلِري اخلُري كله أكمله وأمجله؛ فهو  - صلى هللا عليه وسلم-د وكان لنبيِّنا حمم

صلى هللا -ومل يكن  !!املتَّقني وأسوة النَّاصحنيإمام املرسلني وقدوة  -صلى هللا عليه وسلم
إذا رأى األخطاء املخالفة لشرعه دين هللا يسكت أو يغض الطرف بل ينبِّه  -عليه وسلم

ما انتقَم : "-رضي هللا عنها- قالت أمُّنا عائشة . ب R سبحانهوحيذِّر ويعظ ويزجر ويغض
َينَتِقَم Rِ |النْفِسه إال أن تُنَتهَك ُحْرَمُة اmَِّ  -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم-رسوُل ِهللا   "، فـَ

  ].البخاري[
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 -عنهم رضي هللا- قال بعض مسلمة الفتح حني -صلى هللا عليه وآله وسلم-فهاهو * 
شجرة يف -اجعل لنا ذات أنواٍط كما هلم ذات أنواط : وهم يف طريقهم حلرب الطائف

ا ! هللا أكرب: "يقول -اجلاهلية يعلقون عليها أسلحتهم للتربك والتأييد وطلب النصر إ�َّ
ٌة اْجَعْل َلَنا ِإَهلَاً َكَما َهلُْم آهلَِ : ((السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى

-فلم يسكت ] صحيح الرتمذي" [قبلكملرتكنبَّ سنن من كان )) قَاَل ِإنَُّكْم قـَْوٌم َجتَْهُلونَ 
عن هذا اخلطإ العظيم بل كربَّ هللا معظِّماً منّزِهاً صادعاً باِإلنكار مقرِّرًا  -صلى هللا عليه وسلم
  !! لتوحيد ربِّ العاملني

ر  م حديثو  -رضي هللا عنهم-احلقِّ هلم بيان  -صلى هللا عليه وآله وسلم- ومل يؤخِّ مع أ�َّ
عهٍد جباهليَّة؛ بل كان ذلك دافعاً لتصحيح هذا املفهوم والعرف املذموم ألنَّ الدين ديُن هللا 

الرد على األخطاء املخاِلَفة لإلسالم والتحذير منها من صميم [ »!!!وال هوادة فيه ال جماملة
  .]اإلسالم

  :يف ذكره للفوائد املستنبطة من قصة أصحاب األخدود -ورعاهحفظه هللا -وقال  •    
  ممَّا ُيستَـَفاد من هذا احلديث العظيم إن شاء هللا؛«
من املسلمني والكافرين رجاًال ونساًء صغاراً وكبارًا -أنَّ أعظم وأول واجٍب على الناس ) ١(

وال يُوفَُّق له إال من  توحيد هللا الصحيح :يـُْعتَـَقُد ويـُْعَلُم ويـُْعَمُل به ويُْدَعى إليه -شيباً وشباباً 
اختاره هللا واصطفاه من خلقه فمن ُوفَِّق له عليه أن يشكر هللا مستشعرًا نعمة هللا عليه 

ُ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِبكَ . ((داعياً ربه سبحانه بتثبيته حىت مماته َّmيَا َأيـَُّها ((، ))فَاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ا
ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ِذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمناُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَّ النَّ    )).قـَ
سيق ألجل تأسيس توحيد هللا يف نفوس  -إن مل يقال كله-أنَّ غالب القصص القرآين ) ٢(

  .، ومنه هذه القصة اليت شَرَحْتها السُّنَّة الصَّحيحةعباده
رك ومظ) ٣( : والذي من أعظمه يف الدنيا اهره وما يرتتَّب عليه من الفسادخطورة الشِّ

 ري اخلري وإزهاق األرواح الربيئةسخط هللا، وسخط املخلوق، وإهالك احلرث والنسل، وتدم
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رك بأصحاب األخدود- مع ما ينتظر أهَله من عذاب جهنم وبئس  - كما فعل أهل الشِّ
  .املصري

حر وأصحابه والدَّجل و ) ٤(  وأنه سبٌب كبٌري يف إضعاف األمم ،الشَّعوذةخطورة السِّ
  .وضالهلا وخذال�ا

رك،) ٥( حر قرين الشِّ وأهله قرناء أخالء؛ فإنَّ معلِّمه والدَّاعية إليه واحٌد وهو  أنَّ السِّ
  . -أعاذنا هللا منه بفضله ورمحته-الشَّيطان الرجيم 

رك  ح خداعاً ملساكني وعوام ولو تدثَّروا بأثواب الصال- وإذا تأمَّلت حال أصحاب الشِّ
 ، واجلامع بينهملرأيتهم يف حقيقة األمر وواقعه سحرًة أو يتعاطون علوَمه ويتلقَّونه -املسلمني

َنٌة َفَال : ((قوله تعاىل) أهل الشرك وأهل السحر( َا َحنُْن ِفتـْ َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوَال ِإمنَّ
  .اآلية)) َتْكُفرْ 
...  

ومن أعظمه علم التَّوحيد  نعمة العلم الصَّحيح وآثاره الطَّيِّبة يف الدُّنيا واآلخرة،) ١٤(
  .وعقيدة السَّلف الصَّاحل وما قام عليها من العلوم النَّافعة واألعمال الصاحلة

اطمئنان القلوب، واألمن النَّفسي : أنَّ من أعظم مثار التَّوحيد واإلميان والعلم النَّافع) ١٥(
فانظر إىل موقف الغالم من الدَّابَّة وحماولة قتله املتكرِّرة من  .والوجداين، واليقني والثَّبات

اِإلَشـارَة ِإىل َما ِيف ِقصَِّة َأْصَحاِب [ »!!اكزاً ِقَبِل جنود امللك وحني قُِتَل كيف كان آمناً ثابتاً ر 
  .]فَاَدةِق ِيف املَْهِد ِمْن اإلِ اُألْخُدوِد َوالُغَالِم َوالنَّاطِ 

  :-حفظه هللا ورعاه- وقال •    
إنَّ احلركة اإلسالميَّة ومجاعة اإلخوان املسلمني والقطبيَّة  :-!!يا دكتور عارف-أقول «

السروريَّة وجناحها التنفيذي تنظيم القاعدة بصور�م املعروفة املشهورة تقوم على كثٍري من 
يا -من أين أطلَّ ... ؛-صلَّى هللا عليه وسلَّم- األفكار املخالفة لكتاب هللا وسنَّة النَّيبِّ 

  :كثٌري من األفكار اهلدَّامة املخالفة لإلسالم وأبواب شريعته  -دكتور
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رك باR ومظاهرهكتهميش وحتقري جانب توحيد هللا العظيم، و�و       ، والزَّعم ين جانب الشِّ
رك يـَُفرِّق  األمَّة، والدَّعوة إىل وحدة األديان بأنَّ الكالم يف توحيد هللا والتَّحذير من الشِّ

وحصر التَّشريع يف القرآن دون  ،-عليه الصالة والسالم-ونسبتها ظلماً وزورًا إىل إبراهيم 
رضي -السُّنَّة، والطَّعن يف السُّنَّة بردِّ آحادها وما خيالف العقل، والطَّعن يف بعض الصَّحابة 

من املوسيقى  -عليه وآله وسلَّم صلَّى هللا-رسوله ا حرَّم هللا و ، وحتليل م-هللا عنهم مجيعاً 
واملعازف والغناء، والتَّصوير، واالختالط بني اجلنسني، والقول على هللا بال علٍم يف كثٍري من 

، ومتييع !!!قضايا املرأة، وحتليل الّرِبا حبجَّة الضَّرورة وتسميته بغري امسه بل ونسبته لإلسالم
يعاون بعضنا بعضاً فيما اتَّفقنا عليه ( -وليس بشعار حقٍّ -ار أصل الوالء والرباء حتت شع

... ، وما تبثُّه الفضائيَّات من فتاوى القرضاوي املُْخِجَلة)ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه
التَّعقيب .. (من مقاالتعارف الرِّكايب السُّوداين . التَّعقيبات على بعض ما كتبه د[ »!!إخل

  .])األوَّل
على موقع راية السلف بالسودان الذي يشرف عليه الشيخ  رَ شِ ر ما نُ كْ ال ننسى ذِ  ماك    
 سلفيني وطال|م يف تقرير العقيدةمن مواد صوتية ومكتوبة للعلماء ال -حفظه هللا-نزار 
 ، أما أصحاب اهلوى فليسلكل منصفٍ  كافٍ   ، ويف هذا قدرٌ فية والتحذير مما يضادهاالسل

  .إال أن يهديهم هللا لنا فيهم حيلةٌ 
يخني العلمني ربيع املدخلي ورحم هللا اإلمام األلباين حينما قال ذاباً ومدافعاً عن الش    

  :لبدع واألقوال املنحرفةك يف طريقتهما يف جماهدة ا بوجود من يشكِّ ِرب خْ ملا أُ  الوادعي ومقبل
وما كان  الكتاب والسنةقبل الداعيني إىل احلط على هذين الشيخني الشيخ ربيع والشيخ م«

ى هو كما ال خيفى عل، الذين خيالفون هذا املنهج الصحيحعليه السلف الصاحل وحماربة 
؛ كن هدايتهاجلاهل مي .إما من جاهل أو صاحب هوى: اجلميع إمنا يصدر من أحد رجلني

  ..من العلم فإذا تبني العلم الصحيح اهتدى ألنه يظن أنه على شيءٍ 
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 فهؤالء الذين. فليس لنا إليه سبيل، إال أن يهديه هللا تبارك وتعاىلا صاحب اهلوى أم
 وإما صاحب هوى فُيستعاذ باR من، مإما جاهل فُيعلَّ  -كما ذكرنا-ينتقدون الشيخني 

  .»إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره هللا عز وجل ونطلب من شره
  

**  **  **  
  -)١(الطاعنني ح به بعض هؤالءيتمسَّ - اينٍّ ربَّ  حكمة عاملٍ 

  :يف الدعوة إىل التوحيد
 منها القدمية للسودان يتبني_ حفظه هللا_وهذه قصة رحلة الشيخ العالمة ربيع املدخلي 

  :لحكمته الدعوية ، حيث قا
 داً عوة ممهَّ الدَّ  ، كان ما شاء هللا وكان دربُ )٢(السَ ودان إىل كَ مث ذهبنا إىل السُّ ... «    

  .منا بهونفع هللا مبا تكلَّ  -واحلمد R-منا وكذا تكلَّ بة، واحلمد R وطيَّ 
اليت فيها كلها،  نا على املساجدرْ دُ  -صغرية والقضارف مدينةٌ - )٣(إىل القضارف مث ذهبتُ 

! نستطع أن نصل إليه، كيف؟ ة مليجانيَّ يف هذه املدينة إال مسجد واحد للتِّ  قَ بْ مل يَـ : قالوا
نا، غْ إن أذنوا لنا بالكالم بلَّ . نذهب إليهم ونستأذ�م: قلتُ ، !ب شديدبني تعصُّ متعصِّ : قالوا

  .حنن ما جنيئهم بالقوة لو منعونا هذا بينهم وبني هللا،
تسمح يل ألقي كلمة : عليه، وقلتُ  تُ مْ وسلَّ  ى بنا اإلمام، وبعد ما فرغ جئتُ فجئنا، وصلَّ 

  ..لتفضَّ : لإلخوان هؤالء؟ قال

                                                           

هدامها -وأبوبكر آداب البعيد عن اآلداب والعلم الصحيح  ،-فقري العلم واألدب-كاملدعو مزمل فقريي ) ١(
 .-هللا
  .من مدن شرق السودان) ٢(
  .من مدن شرق السودان) ٣(
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.. إىل.. ةنَّ إىل السُّ .. أدعو إىل التوحيد.. أدعو إىل هللا -هللا فيكبارك - تُ مْ تكلَّ .. تُ مْ فتكلَّ 
  .بعض األخطاء املوجودة، بعض الضالالت وأنتقدُ .. إىل.. إىل

ثالٌث من : "عليه فقاملتَّ  -رضي هللا عنها-فيه حديث عائشة  رَ كِ ذُ : مثالً  إىل حديثٍ  وصلتُ 
رأى ربه فقد أعظم على هللا  حممداً  إنَّ من قال : فقد أعظم على هللا الفرية ك |نَّ ثَ حدَّ 

وأسوق اآليات ( فقد أعظم على هللا الفرية يف غدٍ  يعلم ما حممداً  الفرية، ومن قال إنَّ 
هو ". إليه فقد أعظم على هللا الفرية لَ زِ نْ غ ما أُ مل يبلِّ  حممداً  م أنَّ عَ ومن زَ  ،)واألدلة على هذا

: ، فقلت له!ه بعيين رأسهرأى ربَّ  حممداً  إنَّ وهللا : جالس واقف قال يعين كذا قام نصف
 من زعم أنَّ ": قالت ا؛، أما عائشة اليت هي أعلم الناس به فقد قالت كذجزاك هللا خرياً 

  .هارَ وهللا لو كان رسول هللا رأى ربه ألخبَـ  ،"على هللا الفرية مَ ظَ رأى ربه فقد أعْ  حممداً 
لميت وبعد ذلك اسأل عما شئت، الذي يا أخي، انتظر حىت أ�ي ك: ، قلت له!قام يلجّ 

اصرب وواصلت يف : ت فيهخْ أعرفه أجيبك والذي ال أعرفه أقول لك هللا أعلم، وصرَ 
  .إليه ال أدري هذا الرجل بقي أو راح ال أدري ما التفتُّ . الكالم

الرجل، عند : الزول( ،!ده حق )٤(الكالم الّلي يقولو الزول وهللاِ : بعد قليل امسع واحد يقول
وهللا الكالم اللي يقولو : وهللا شوية، وامسع ثاين يقول). الزول: السودانيني يقولون للرجل

  ..قال هللا قال رسول هللا! الزول ده حق
ن لصالة العشاء، وانتهت الكلمة، وأقيمت الصالة وإذا |م يدفعوين ذِّ بارك هللا فيك، حىت أُ 

ب، طيِّ : قلت!.. وهللا تصلي!  تصليوهللا: قالوا. يصلي اإلمام! أبداً : فقلت ألصلي |م،
  !!..نا أبغي أسئلة، مافيهغْ رَ وبعدما فَـ . |م صليتُ 

من ! طردوه :أين ذهب اإلمام؟ قالوا: معي، قلت هلم )٥(خرجنا أنا وشباب أنصار السنة
  ،مجاعته... وهللا مجاعته: طرده؟ قالوا

                                                           

  .- حفظه هللا-يقصدون به الشيخ ربيع : الزول) ٤(
قدمي؛ والشيخ ربيع اآلن حيذر من مجاعة أنصار وله يف  -حفظه هللا تعاىل-وهذا الكالم من الشيخ ربيع ) ٥(

دين هللا به، مجعية أنصار السنة يف مصر سقطت يف أهذا الذي « :-حفظه هللا-ذلك كالٌم مسجَّل ومنه قولُه 
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!.. املريغين !..يجاينالت: ، لو جاء إنسان، وسبَّ ...وهللا هذا الذي حصل يا إخوان
بارك هللا -وهللا يذحبوه ميكن مش بس يطردوه، لكن ملا جتيئهم باحلكمة واللطف !.. الكذا
  ..وجل، نفعهم هللا |ذا فنفعهم هللا عزَّ  -فيك

يف دعوتكم، وعليكم  ةالنافع واحلجة القاطعة، واحلكمة النافع العلمَ ة فاستخدموا يا إخو 
ى صلَّ -لة اليت حث عليها الكتاب وحث عليها رسول اهلدى بكل األخالق اجلميلة والنبي

  ..وعوامل جناح فإ�ا عوامل نصرٍ  ؛-مهللا عليه وسلَّ 
وعلمهم، أكثر  الصحابة ما نصروا اإلسالم وما دخل يف القلوب إال حبكمتهم قوا أنَّ وصدِّ 

طريق من السيوف، والذي يدخل إىل اإلسالم حتت السيف قد ال يثبت، والذي يدخله عن 
  ..العلم واحلجة والربهان هذا الذي يثبت إميانه

 »فعليكم |ذه الطرق الطيبة، وعليكم باجلد يف العلم، وعليكم باجلد يف الدعوة إىل هللا
  .]احلث على املودَّة واالئتالف: مفرَّغ من شريط[ -حفظه هللا-انتهـى كالمه 

هه هلؤالء ال     ماذا قدَّمتم للدعوة السلفية : طاعننيولكّن السُّؤال الذي يطرح نفسه ونوجِّ
يف السودان؟ وما هي إسهاماتكم يف إبراز املنهج السلفي وصيانته من البدع واملخالفات 

فقد كان بعضكم مرمتياً يف أحضان احلدادي خمتار !! وسبحان هللا! واحلزبيات يف السودان؟
 فة،من اجلهات املنحر وبعضكم اآلخر يف سراديب تنظيمات أنصار السنة وغريها  ،البدري

  !!ارهم للناس، مث تطعنون فيه اليوم؟حينما كان الشيخ نزار يرد عليهم ويكشف عو 
السودان مع  مثل إال إبرازه املنهج السلفي يف بلدٍ  -حفظه هللا-فلو مل يكن من جهوده     

مافيه من طوائف ومجاعات ضالَّة يف وقٍت �اوى فيه الكثري من الدُّعاة املنتسبني للسلفية 
، وربطه لطالب العلم بالعلماء السلفيني -نزكيه على هللا حنسبه كذلك وال-دان يف السو 

ه يف األكابر، وردوده على أهل البدع واملنحرفني، لكان هذا كافياً لالعرتاف بفضله وحملبت

                                                                                                                                                                                                                  

وكالم » السرورية اآلن تدير مجاعة أنصار السنة، ورب السماء أقوهلا لكم صرحيةً «: ولهوق ،»السودان سقطت
  .يف موقع راية السلف بالسودان مبثوٌث يف بيان حاهلم  -حفظه هللا-  الشيخ نزار العباس



٢١ 

 

هللا ومؤازرته والثناء عليه وعلى دعوته بدًال من التخذيل والتنفري عنه باألكاذيب، وهللا 
  .املستعان

َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت : ((وحنذِّر هؤالء مذكِّرين إيَّاهم بقول هللا جل وعال    
  )).ْهَتانًا َوِإْمثًا ُمِبيًناِبَغْريِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بُـ 

اعرفوا قدر أنفسكم، وتوبوا إىل هللا من خمالفة املنهج السَّلفيِّ فإنَّه لو كان : ونقول هلم    
لديكم إنصاٌف لعرفتم للشَّيخ قدره واستفدمت من علمه طاملا أنَّه قد زكاه األكابر، ونقول 

حامل راية  –حفظه هللا-العالمة ربيع املدخلي  فالشَّيخ)) ُموُتوا ِبَغْيِظُكمْ : ((للحاقدين منهم
أحال السَّائل للشَّيخ  ن يرجع إليهم يف السودان من قبلاجلرح والتعديل عندما ُسئل عمَّ 

  .نزار بن هاشم العبَّاس
حنسبه  -أنه ال يرضى بالثناء عليه  -حفظه هللا-وللعلم فإن ممَّا نعرفه عن شيخنا نزار     

نذبُّ عن عرض : ولكن ملا جاءت هذه اهلجمة الشَّرسة قلنا -كذلك وال نزكيه على هللا
  .شيخنا نصرًة للحقِّ 

  وباR التوفيق، وصلَّى هللا وسلَّم على نبيِّنا حممَّد وآله وصحبه
  موقع راية السَّلف بالسُّودانإدارة 

  هـ١٤٣٥/ رمضان/ ١٩اخلميس 
 م٢٠١٤/ ٧/ ١٧املوافق لـ 


